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LINEALITAT

1880: Les vies que conecten Zürich amb Oer-
likon passen per als afores de la ciutat sobre 
un talús que s’aixeca per poder fer atravessar el 
riu i seguir a la cota de la llera nord. Sobre un 
camí històric, Limmatstrasse, es comencen a 
establir les primeres fàbriques.

1930: Amb l’eixamplament de la ciutat es treu 
el talús i es construeix un viaducte en tot el 
recorregut de les vies excepte en el tram fi-
nal, zona eminentment industrial. S’aprofita 
per fer un nou pont que conecti amb la recent 
hidroelèctrica i establint l’estació de Bahnhof 
Letten.Es delimita així una part residencial a la 
dreta de les vies i industrial a l’esquerra.

1981: La ciutat ja no pot créixer més i es co-
mencen a ocupar les primeres parceles in-
dustrials per fer-hi grans edificis d’oficines. 
Bahnhof Letten i el límit del viaducte es con-
verteixen en punts conflictius amb problemes 
de seguretat i drogadicció.

2014: Amb la intervenció d’ocupació de les 
voltes de les vies i la reforma de part de les 
fàbriques de Limmastrasse convertides amb 
museu, es genera un eix comercial i cultural 
al voltant del viaducte. La parcel·la de la bifur-
cació continua, no obstant, ocupada per restes 
industrials i el talús artificial.
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GRAMÀTICA

L’entorn de la bifurcació del viaducte 
es caracterítza per la forta presència 
de la indústria de Swissmill. Sitges, 
passareles i ponts metàl·lics travessen 
els carrers volant per sobre. A nivell 
de terra, les vies dels trams i dels trens  
de càrrega que encara arriben fins al 
centre de la ciutat per abastir-se del 
contingut de les sitges i distribuir-lo 

a la resta del país.

ESTÈTICA

Dominen les tonalitats uniformes 
que serveixen de background perquè 
hi passin les activitats industrials i 
els usuaris de la nova zona d’us mix-
te. Les textures àspres i fredes fetes 
de formigó, pedra, acer o alumini. 
Qualsevol símbol de vida sembla una 
casualitat en un emplaçament fora 

d’escala i llevat de tota referència.


